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Rapport från möte med Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ)

Allmän information från

Politiken

 Aktuella frågor är nytt samverkansavtal mellan kommunen och polisen.

 Bostadsförsörjningen för att nå befolkningsmålet 18000. Hyresrätter, 
bostadsrätter och villor finns med i planerna. Moskogslänken diskuteras. 
Alternativ sträckning har aktualiserats. Ny förskola skall byggas i norra 
Leksand samt väg mellan Siljansvägen och värmeverket.

 Likaså diskuteras etablering av detaljhandel.

Myndigheten (Brå)

 Skrivelse från regeringen om bildande av regionalt råd. 15 kommuner 
medverkar och träffas 4 ggr per år. Avsikten är att främja samarbetet inom 
Dalarna. 

Polisen

 Kommunpolisen var pga akutärende ej med på mötet men lämnade via 
kommun följande lägesrapport. Det är stundtals oroligt i Insjön på  grund av 
ett gäng 10 – 15åringar som stör med allehanda bus. Även motorburen 
ungdom är störande runt Hjultorget med bland annat så kallade Burnouts. 
Polisen bevakar även att våldsbevakande extremism typ NMR ej etablerar sig
i vår del av polisområdet (Leksand/Rättvik)

Övriga intresseorganisationer

 Brottsofferjouren och Soc informerade om det sociala läget. Det sker 1 – 2 
misshandelsfall per vecka i Leksand/Rättvik samt ett och annat fall av 
bedrägeri(försök).

 Fler söker ekonomisk hjälp främst ensamstående med barn. Hjälp ges i form 
av presentkort på mat.

 SPF har en trafikgrupp och vår representant Bengt Bergkvist berättade om 
arbetet med trafiksäkerhet för äldre. 



Diskussion

Samverkansavtalet mellan Leksands Kommun och Polisen:

 Utvärdering av nuvarande avtal och därefter nytt samverkansavtal till våren 
2018 med en arbetsgrupp med kommunen och polisen. En stor fråga som 
berör oss äldre är trygghet ute i trafiken. Alla trafikanter visar inte bra 
beteende i trafiken, dels på grund av kunskapsbrist om trafikregler men även 
pga fel attityd (t.ex för hög hastighet). Just nu är det fokus på gångfarts-
området mellan Konsum och ICA.

 Polisen är även ute i skolorna och informerar om ”integration”. Tyvärr sprids 
väldigt mycket falska uppgifter om bland annat asylsökande.

Arbete utifrån drogförebyggande plan: 

 Ungdomars bruk av alkohol och droger är lägre än riksgenomsnittet.

 Handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld: Planen 
revideras.

Trafikrelaterat: Det görs utökade fordonskontroller och fartmätningar.

Tryggare utemiljö: 

 Belysning av till exempel gång- och cykelvägar förbättras. Just nu 
Solvändan. Separata gång- och cykelvägar byggs fortlöpande. Påpekades att 
det ur säkerhetssynpunkt är viktigt att underhållet av dessa prioriteras både 
vad gäller snöröjning och barmarksunderhåll.
Även viktigt för folkhälsan då dessa ger flera möjlighet att motionera.

Hög musik utomhus: 

 Problemet är välkänt men svårt att komma åt. Med nuvarande lagar och 
regler är det svårt att få till en fällande dom.

Egen säkerhet vid krissituation: 

 Vad krävs av oss privat för att klara oss 72 timmar vid långvariga 
strömavbrott mm?  På http://www.krisinformation.se kan du läsa mer om 
detta. Det finns även en APP att ladda ner till mobilen. Se även 
https://www.msb.se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vilken roll och hur ska BRÅ organisera sig fortsättningsvis: 

 Beslöts att hålla ett möte på hösten och två möten på våren.

Som jag minns det 
Urban Näsgårde för SPF Leksand
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